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နအဖရဲ႕ လုပ္ႀကံဇာတ္လမ္းကုိ တာ၀န္သိ ျပည္သူတစ္ဦးက         

စတင္ ထုတ္ေဖၚ ေျပာဆုိပါၿပီ။ 

ေမလ (၂) ရက္ေန႔က ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႕ ရန္ကုန္ေလဆိပ္မွ တဆင့္ေရာက္ ႐ိွလာၿပီး ဟုိတယ္မွာတည္းတယ္။ ေနာက္ေန႔ 

ညေနပုိင္းမွာ အင္းယားကန္အတြင္းမွ ေရးကူးျပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ရ ့ဲေနအိမ္ဘက္ကုိ ကူးခတ္သြားတာ 

ျဖစ္တယ္လုိ ့ နအဖအင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာကေနတစ္ဆင့္ သတင္းလႊင္ခဲ့တ့ဲ နအဖရ ့ဲ ဂြ် န္၀ီလီယံယက္ေတာရဲ ့ 

ဇတ္လမ္းဟာ လုပ္ႀကံဇတ္လမ္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

 

ဂြ်န၀ီ္လီယံယက္ေတာဟာ ပန္းနာရင္ႀကပ္ (Asthma) ေရာဂါေ၀ဒနာရွင္တစ္ဦး ျဖစ္တယ္ဆုိတာ သူရ ့ဲ ဇနီးျဖစ္သူက 

ေျပာျပထားပါတယ္။ ထုိ ့အျပင္ ဂြ် န္၀ီလီယံယက္ေတာဟာ ေႀကာက္တတ္သူျဖစ္ေႀကာင္းကုိလည္း 

ေျပာျပထားပါတယ္။ နအဖဘက္က ေျပာသလုိ ၅ လီတာဆန္ ့ေရဗူး အကူအညီယူျပီး ေရကူးသြားတယ္ဆုိတာဟာ 

အေႀကာင္းျပဖန္တီးမွဳသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိ ၅ လီတာဆန္ ့ေရဗူးန ့ဲ ေရကူးသြားတယ္ဆုိတ့ဲ နအဖဘက္က 

သတင္းႀကားရတ့ဲ သ ့ူရဲ ့ ဇနီးကေတာင္ ေျပာတာက - ဂြ်န္၀ီလီယံယက္ေတာဟာ ပန္းနာရင္ႀကပ္ေရာဂါတင္မကဖူး 

ဆီးခ်ဳိေရာဂါပါ ျဖစ္ေနတာ၊ ဒါေႀကာင္ ့သူဘယ္လုိလုပ္ျပီး ေရကူးသြားႏုိင္တယ္ဆိုတာ အ့ံႀသတယ္လုိ ့ မယံုႀကည္တ့ဲ 

စကားေျပာပါတယ္။ သူရဲ ့အနီးကပ္ဆုံး ဇနီးျဖစ္သူရ ့ဲေျပာျပခ်က္ေပၚမွာ မူတည္ရင္ ဂြ် န္၀ီလီယံယက္ေတာဟာ 

က်န္းမာေရးအရေရာ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာအေရေရာ ဘယ္လိုနည္းနဲ ့မွ ညအေမွာင္ထဲမွာ အင္းယားကန္ထဲမွာ 

ေရကူးျပီးသြားတယ္ဆုိတာ မျဖစ္ႏုိင္ပါဖူး။ 

 

ဒါဆုိရင္ ဂြ် န္၀ီလီယံယက္ေတာ ေရကူး၀င္တာ မဟုတ္ရင္ နအဖေတြ ဖန္တီးလုပ္ႀကံတဲ့ဇတ္လမ္းဟာ 

အစကတည္းက မမွန္ဖူးဆုိတာပါဘ။ဲ နအဖဘက္က အစီအစဥ္က်က် အကြက္က်က် ဖန္တီးျပီး ဒီဇတ္လမ္းကုိ 

ထြင္တာဆုိတာ အမွန္အတုိင္း ထြက္ေပၚလာဖုိ ့ လိုေနပါျပီ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ကို မတရား အမွဳလိမ္ျပီး 

ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ဖုိ ့ လုပ္တ့ဲ နအဖတုိ ့ရ ့ဲ လုပ္ရပ္ကုိ ျပည္သူေတြ မခံမရပ္ႏုိင္ ျဖစ္ေနႀကပါျပီ။ ဒီလုိ 

မခံမရပ္ႏုိင္ျဖစ္ေနႀကတ့ဲ ျပည္သူေတြထဲက အျဖစ္အပ်က္အမွန္ကုိ ေဖၚထုတ္ေပးႀကဖုိ ့ လုပ္လာႀကမယ္ဆုိတာ 

မလႊဲမေသြပါဘဲ။ 

 

နအဖက ဂြ် န္၀ီလီယံယက္ေတာကုိ အေႀကာင္းျပ ျဳပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ကို ေမလ (၁၄) ရက္ေန ့က 

အင္းစိန္ေထာင္အတြင္း ေခၚေဆာင္သြားကာ မတရား အမွဳဆင္ျပီး အမွဳစြဲဆုိကာ ျပန္မလႊတ္ေသးဘဲ 

ထိန္းသိမ္းထားမွဳသတင္းကုိ ႀကားႀကရတ့ဲ ရန္ကုန္ျမဳိ ့က ျပည္သူလူထုေတြထဲက ထူးထူးျခားျခား ျပည္သူတစ္ဦးက 

သူကိုယ္တုိင ္ႀကဳံေတြ ့သိခဲ့ရတ့ဲ အျဖစ္အပ်က္ကုိ အဆက္သြယ္ စတင္လုပ္လာပါတယ္။  

 

ဒီလိ ုဆကသ္ြယ္လာခဲ့တ့ဲသူကေတာ ့ရန္ကုန္ျမဳိ ့က တကၠစီကားေမာင္းသူတစ္ဦး ျဖစ္ပါတယ္။ စစခ်င္း 



ဆက္သြယ္လာတဲ့အခ်ိန္မွာ သူ ့အေနနဲ ့ ဂြ် န္၀ီလီယံယက္ေတာနဲ ့ ပတ္သက္တာ သူေျပာျပခ်င္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ 

သူဘယ္ေနရာက ေစာင့္ဆုိင္းေနမွာ ျဖစ္ေႀကာင္းနဲ ့ စိတ္ခ်ယံုႀကည္စြာ လာေရာက္ဆက္သြယ္ပါလို ့ေျပာျပီး၊ 

လာတ့ဲအခါမွာ သြားေရာက္ေတြ ့ဆံုဆက္သြယ္ခဲ့ပါတယ္။ 

 

ေမလ (၂) ရက္ေန ့မွာ သူနဲ ့ ဂြ် န္၀ီလီယံယက္ေတာန ့ဲ ဘယ္လုိေတြ ့ဆုံျပီး ဘယ္ေနရာေဒသကုိ ပုိ႔ေဆာင္ေပးခ့ဲ 

ရတယ္ဆုိတာကိ ုေျပာျပတဲ့အခါမွာ - သူ ့ရဲ ့ တကၠစီကားကုိ ဂြ် န္၀ီလီယမ္ယက္ေတာက ေလဆိပ္ကေန ငွားရမ္း 

စီးလာခ့ဲေႀကာင္း၊ သူ ့အေနနဲ ့ အမည္ကုိ ထုိအခ်ိန္က မသိေသာ္လည္း ယခုအခါမွ သိသြားရတာ သတင္းေတြထဲမွာ 

ပံုပါလာတာေႀကာင့္ သူ ့ပိ ့ုေပးခဲ့ရသူဟာ ဂြ် န္၀ီလီယံယက္ေတာျဖစ္ေနတာ သိရေႀကာင္းန ့ဲ အခုလုိ ေဒၚေအာင္ဆန္း 

စုႀကည္ကုိ မတရားအမွဳဆင္တာ သိရတ့ဲအတြက္ မခံမရပ္ႏုိင္ျဖစ္ကာ အသိေပးလုိတ့ဲအတြက္ အခုလုိ အရဲစြန္ ့ျပီး 

ေျပာရတာျဖစ္ေႀကာင္း ေျပာျပပါတယ္။ 

 

အဆိုပါ တကၠစီကားေမာင္းသူဟာ သူရ ဲ့ေျပာျပခ်က္ေတြကိ ုလံုး၀ အသံသြင္းတာ မလုပ္ဖုိ ့ အစကတည္းက 

မွာထားခ့ဲေပမယ့္ အခုကိစၥဟာ အေရးႀကီးတ့ဲ ေျပာဆုိခ်က္ျဖစ္ေနတာေႀကာင့္ သူရ ့ဲေျပာႀကားခ်က္ေနာက္ပိုင္းေတြကိ ု

အမီွရေအာင္ ေသခ်ာေအာင္ ေမးျမန္းျပီး ဖုန္းကင္မရာကေန တစ္ဆင္ ့မွတ္ခဲ့ရပါတယ္။ 

ခုိင္လံုေသာသက္ေသတစ္ခုအေနနဲ ့ ရရိွႏုိင္ေအာင္ လုပ္ခဲ့ရေပမယ့္ လံုျခဳံေရးအႏၱရာယ္ စုိးရိမ္ရတ့ဲေႀကာင့္ အဆုိပါ 

တကၠစီသမားရဲ ့ ရုပ္ပံုအျပည့္န ့ဲ ကားနံပါတ္ေတြကုိေတာ့ ေဖၚျပေပးမွာ မဟုတ္ပါဖူး။ ထုိ ့အတူ ေတြ ့ဆံုခဲ့ရတဲ့သူေတြ 

ဘယ္သူေတြလည္းဆိုတာကုိ ယခုအခ်ိန္မွာ လွ်ဳိ ့၀ွက္ထားေပးပါတယ္။ 

 

သူ ့ရ ့ဲကားကုိ ေလဆိပ္ကေန စီနင္းလုိက္ပါလာျပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည ္အိမ္ေရွ ့ကုိ ပိ ့ုေပးခဲ့ရေႀကာင္း၊ 

ဂြ်န၀ီ္လီယံယက္ေတာဟာ အန္တီစုအိမ္ေရွ ့ေရာက္တ့ဲအခါမွာ ျခံဂိတ္၀မွာ ေစာင့္ေနတဲ့ လံုျခဳံေရးအေစာင့္ေတြကုိ 

ကဒ္ျပားအနီေရာင္တစ္ခုထုတ္ျပတာ သူျမင္ရေႀကာင္း၊ အ့ဲဒီအခါမွာ လံုျခဳံေရးေတြ ကုိယ္တုိင္ အထဲကိ ု

ေခၚသြင္းသြားတာကုိ သူျမင္ခဲ့ရတာကုိ ေျပာျပပါတယ္။ သ ့ူအေနန ့ဲ အ့ဲဒီအခ်ိန္က ရုိးရုိးသာမန္ဘ ဲေအာင္းေမ့ျပီး 

ဒီအျဖစ္အပ်က္ကိ ုအေလးအနက္ မထားခ့ဲမိေႀကာင္း ေျပာျပပါတယ္။ 

 

အဆိုပါ တာ၀န္သိျပည္သူတစ္ဦးျဖစ္တဲ ့တကၠစီကားေမာင္းသူရ ့ဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္အေပၚ မတရားအမွဳဆင ္

ထိန္းသိမ္းထားမွဳအေပၚ မခံမရပ္ႏုိင္ျဖစ္ျပီး ေျပာႀကားလာခဲ့တာေတြကုိ ရသေလာက္ မွတ္တမ္းတင္ထားခဲ့ရတ့ဲ 

မွတ္တမ္းတုိေလးကေတာ့ ဒီမွာပါ။ 

 
 

(ဒီမွာ ဖုိင္အတိုႏွစ္ခုကုိ ေဒါင္းလုပ္လုပ္ႏုိင္ပါတယ္။ ျပီးလွ်င ္VLC Media Player န ့ဲ ျပန္ဖြင့္ပါ။) ။  

 

http://www.blogger.com/video-play.mp4?contentId=1be52114eb568674&type=video%2Fmp4 

http://www.blogger.com/video-play.mp4?contentId=e8815c87c983604c&type=video%2Fmp4 

 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ကုိ အမွဳဆင္ဖုိ ့အတြက္ လုပ္ႀကံဖန္တီးတ့ဲ ဂြ်န၀ီ္လီယံယက္ေတာရဲ ့ ေရကူးဇာတ္လမ္းဟာ 



လံုး၀မမွန္ဘ၊ဲ ဂြ် န္၀ီလီယံယက္ေတာဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ရဲ႕ ေနအိမ္ျခံ၀န္းအတြင္းကုိ နအဖလံုျခဳံေရး 

အေစာင့္ေတြရ ဲ ့ ေခၚေဆာင္မွဳနဲ႔့ ၀င္ေရာက္သြားျပီး၊ လံုျခဳံေရးအေစာင့္ေတြရ ဲ ့ အကူအညီန႔ ဲ ပုန္ေအာင္းေနထုိင္ကာ၊ 

အင္းယားကန္ထကဲေန ေရကူး၀င္လာတဲ့ပံုစံကုိ ႀကဳိတင္ျပင္ဆင္ထားျပီးမွ ေနာက္ေန႔့မနက္မွာ ေဒၚေအာင္ဆန္း 

စုႀကည္ရ႕ဲအိမ္မွာအတူ ေနထုိင္သူေတြ ေတြ႔ျမင္တ့ဲအခါမွာ သူေရကူး၀င္လာတာပါ၊ ေရာဂါေ၀ဒနာနဲ႔ အလြန္ပင္ပန္းေန 

ပါတယ္၊ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္ေနပါတယ္လုိ ့ ေျပာဆိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

 

ဒီလိုမ်ဳိး ဂြ်န၀ီ္လီယံယက္ေတာကေန ျခံဂိတ၀္မွာ ကဒ္ျပားအနီျပတာ၊ လံုျခဳံေရးအေစာင့္ေတြက ျခံ၀န္းအတြင္းကုိ 

ေခၚသြင္းသြားတာ၊ ျခံ၀န္းအတြင္းမွာ လုံျခဳံေရးေတြရ ဲ ့ အကူအညီနဲ႔ ပုန္းေအာင္းေနတာ၊ ေနာက္ေန႔မနက္က်မွ 

ေရကူး၀င္လာတ့ဲပံုစံျပဳလုပ္တာ ေျပာဆုိတာေတြဟာ ႀကိဳတင္စီမံမွ ဳျပဳလုပ္ျပီး အကြက္က်က် စီစဥ္တယ္ဆုိတာ 

ေတြ႔ရပါတယ္။ ဒီလုိ ႀကံစီမွဳကုိ အခ်ိတ္အဆက္ရိွရိွ ဖန္တီးတာ လံုျခဳံေရးအေစာင့္ေတြကိ ုစီမံခ်က္န ဲ ့ အထက္ပုိင္းက 

ခုိင္းေစအမိန ့္ေပးတ့ဲ နအဖထိပ္ပုိင္းကဘ ဲျဖစ္တာ ေသခ်ာပါတယ္။ 

 

ေနာက္တစ္ခုအေနနဲ ့ နအဖေတြရ႕ဲ မသကၤာဖြယ္လုပ္ရပ္ကေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ ေနအိမ္ျခ၀ံန္းမွာ 

ေစာင့္ေနႀကတ့ဲ လံုျခဳံေရးအင္အားစုေတြကုိ အလ်င္အျမန္ ခ်က္ျခင္းဘဲ ျပန္ရုတ္သိမ္းလုိက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဂြ်န၀ီ္လီယံယက္ေတာ ေရကူး၀င္လာတာ မဟုတ္ဘ ဲ အဲ့ဒီေန႔က တကၠစီကားနဲ႔ ေရာက္လာျပီး ျခံ၀င္းထဲကုိ 

ေခၚသြင္းခဲ့တ့ဲကိစၥ ေပၚမွာစိုးလုိ ့အစေျဖာက္တာပါဘ။ဲ 

 

နအဖ လုပ္ႀကံဖန္တီးတ့ဲ ဇာတ္လမ္းရ႕ဲအစျဖစ္တ့ဲ ဂြ်န၀ီ္လီယံယက္ေတာ ေရကူး၀င္တယ္ဆုိတာ လံုး၀မဟုတ္ေႀကာင္း 

ေပၚထြက္လာပါျပီ။ နအဖတုိ ့ အကြက္က်က် စီစဥ္တ့ဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုႀကည္ကုိ လုပ္ႀကံမွဳပါ။ 

 

ျပည္သူအေပါင္း သိရိွရေအာင္ ထုတ္ေဖၚလုိက္ပါတယ္။ အျဖစ္အပ်က္ကိ ုရဲ၀န့္စြာ ေျပာႀကားလာေပးခဲ့တ့ဲ တာ၀န္သိ 

ျပည္သူတစ္ဦး ပီသသူ တကၠစီကားေမာင္းသမား မိတ္ေဆြအားလည္း ဒီေနရာက အထူး ေက်းဇူးတင္ရိွပါေႀကာင္း 

ေျပာႀကားအသိေပးလုိက္ပါတယ္။ 

 

http://www.niknayman-niknayman.co.cc/2009/05/blog-post_1167.html  

 

မွတ္ခ်က္။ အမွန္တရားကုိ ေဖာ္ထုတ္ေရးအတြက ္ ဤသတင္းကုိ တင္ျပေပးႏုိင္ေသာ နစ္ေနမန္းကုိလည္း 

ေက်းဇူးတင္ရိွပါသည္။   


